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Consulte o resumo das informações de carácter geral ou específico com eventual interesse para a 
comunidade FCUL, publicadas recentemente no Jornal Oficial da União Europeia.    
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Ambiente  
Decisão (UE) 2015/798 do Conselho, de 11 de maio de 2015, que autoriza a Comissão Europeia a 
negociar, em nome da União Europeia, alterações à Convenção de Viena para a Proteção da Camada de 
Ozono e ao Protocolo de Montreal relativo às Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono. 
 
 

Habitats naturais, da fauna e flora selvagens – preservação 
Retificação da Diretiva 92/43/CEE do Conselho, de 21 de maio de 1992, relativa à preservação dos 
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens ( JO L 206 de 22.7.1992 )  
Regulamento de Execução (UE) 2015/736 da Comissão, de 7 de maio de 2015, que proíbe a introdução 
na União de espécimes de determinadas espécies da fauna e da flora selvagens. 
 
 

Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies 
Selvagens da Fauna e da Flora ameaçadas de extinção (CITES) 
– adesão UE 
Decisão (UE) 2015/451 do Conselho, de 6 de março de 2015, relativa à adesão da União Europeia à 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de 
Extinção (CITES). 
Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies Selvagens da Fauna e da Flora Ameaçadas de 
Extinção. 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/pt/index.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.127.01.0019.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.117.01.0025.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.POR


                                            
 

  

 

 

 

UE/Comunidade Europeia da Energia Atómica/Geórgia - 
Acordo de Associação 
Retificação do Acordo de Associação entre a União Europeia e a Comunidade Europeia da Energia 
Atómica e os seus Estados-Membros, por um lado, e a Geórgia, por outro ( JO L 261 de 30.8.2014). 
 
 

Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos 
Regulamento Delegado (UE) 2015/531 da Comissão, de 24 de novembro de 2014, que complementa o 
Regulamento (UE) nº 508/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho identificando os custos elegíveis 
para apoio do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas a fim de melhorar a higiene, a 
saúde, a segurança e as condições de trabalho dos pescadores, proteger e restaurar a biodiversidade e 
os ecossistemas marinhos, atenuar as alterações climáticas e aumentar a eficiência energética dos 
navios de pesca. 
 
 

Tecidos e células de origem humana - Codificação 
Diretiva (UE) 2015/565 da Comissão, de 8 de abril de 2015, que altera a Diretiva 2006/86/CE no que se 
refere a certos requisitos técnicos para a codificação dos tecidos e células de origem humana ( 1 ). 
 
 

Domínio das espécies vegetais   
Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Terceiro suplemento à 33.a edição integral. 
 Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Quarto suplemento à 33.a edição integral. 
Catálogo comum de variedades de espécies hortícolas — Terceiro suplemento à 33.a edição integral. 
Catálogo comum de variedades de espécies agrícolas — Quinto suplemento à trigésima terceira edição 
integral. 

 
Outros: 
Acordo UE/Emiratos Árabes Unidos – vistos de curta duração   
  Decisão (UE) 2015/785 do Conselho, de 20 de abril de 2015, relativa à assinatura, em nome da União 
Europeia, e à aplicação provisória do Acordo entre a União Europeia e os Emirados Árabes Unidos sobre 
a isenção de visto para as estadas de curta duração  
Acordo entre a União Europeia e os Emirados Árabes Unidos sobre a isenção de visto para as estadas de 
curta duração. 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0043.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0043.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.093.01.0043.01.POR
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.109.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.144.01.0001.01.POR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.144.01.0025.01.POR
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